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PLASTOVÝ PRIMER

VLASTNOSTI
COLZUMIX – Haftgrund spĺňa požiadavky
„Švajčiarskeho združenia noriem“ SNV 671
625a pre základné náterové látky. Základný
náter má veľmi dobrú lepiacu schopnosť na
takmer všetkých podkladoch, zvlášť na
asfalte a betóne, vykazuje dobrý prienik
prachu, rýchlo schne a zaisťuje dobré
zlepenie medzi bokmi škár a pridanou
zalievacou hmotou.

SPOTREBA
Cca 3% z množstva zalievacej hmoty,
ktorá má byť pridaná.

POPIS
COLZUMIX – Haftgrund je základná náterová
látka obsahujúca plasty pre všetky živicové
zalievacie hmoty BIGUMA.

ODPORÚČANIA PRE SPRACOVANIE
VÝROBKU
Betónové a asfaltové škáry, ktoré majú byť
zaliate, treba podľa potreby dočista vyfúkať
stlačeným vzduchom. alebo vyčistiť kefovým
strojom, pričom sa musí dbať na priestorové
oddelenie medzi čistiacimi a zalievacími
prácami. Pre umelé vysušenie alebo
predhriatie priestoru určeného na vyplnenie
je možné prípadne použiť teplovzdušné
prístroje pracujúce s tlakom. 

BALENIE
V plechových alebo plastových kanistroch
po 10 alebo 30 l

SKLADOVANIE
V originálnej nádobe neotvorené
najmenej 12 mesiacov. Uskladnenie iba v
dobre vetraných miestnostiach. Chrániť
pred priamym slnečným svitom.

ZÁKLADNÝ NÁTER
Základný náter má za úlohu spojiť prach
priľnutý na betónových a asfaltových dieloch
a vytvoriť vrstvu s dobrou priľnavosťou, ktorá
sa neskôr spojí s pridanou zalievacou
hmotou.
COLZUMIX – Haftgrund môže byť na boky
škár nastriekaný alebo nanesený štetcom.
Prostriedok základného náteru musí ako film
úplne pokryť boky vyplňovaného priestoru.
Možno odporučiť, aby sa na obe strany škáry
natrel základným náterom pruh vozovky do
šírky asi 1 cm. Smie sa použiť len toľko
základného náteru, aby sa na dne škáry
nehromadil žiaden materiál.

ZALIEVANIE ŠKÁRY
Pridaný základný náter musí byť vysušený,
tzn. natreté plochy majú byť pri dotyku
prstami odolné voči oteru.
Aby sa zaistilo intenzívne spojenie s
betónom alebo asfaltom, musí byť
natieraná škára bez prachu a suchá.
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POKYN
„Návod na plnenie škár v dopravných
plochách z betónu“, vydanie 1982 dáva
odporúčania pre použitie."

Predpisy:

Xn
F
R-smernice
č.11
č.20
S- smernice
č.16
č.23
č.29
č.33

menej jedovatý (obsahuje toluén)
ľahko vznetlivý

ľahko vznetlivý
zdraviu škodlivý pri vdychovaní

udržiavať vo vzdialenosti od zápalných zdrojov (nefajčiť)
nevdychovať pary
zabrániť prieniku do kanalizácie
učiniť opatrenia proti elektostatickým nábojom


